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Pensionärer ska hjälpa tågresenärer tillrätta 
Nu ska lugna och trygga pensionärer från Veteranpoolen underlätta för tågresenärer 
inom Öresundstågstrafiken vid eventuella trafikstörningar.  
 
Uppdraget, som signerades genom ett avropsavtal mellan Veteranpoolen AB och SJ 
Öresund AB idag, syftar till att öka närvaron och ge en bättre service till resenärer 
genom kundvärdar på perrongen.  

Uppdraget är löpande med start i december 2020 då SJ Öresund AB övertar driften 
av Öresundstågstrafiken. Ett spännande och viktigt uppdrag, enligt Jarl Romlycke, 
affärsutvecklare på Veteranpoolen AB.    

–  Våra veteraner är trygga och pålitliga. De kommer i tid, är ordningsamma och har 
den livserfarenhet som krävs för att klara detta uppdrag med bravur. Dessutom kan 
de sin lokala ort bäst, vet var närmsta toalett eller apotek finns till exempel, säger Jarl 
Romlycke. 
 
–   Vi är jätteglada för det här uppdraget och känner att våra medarbetare kommer 
göra stor skillnad.  

Veteranpoolen behöver därför rekrytera ytterligare ett hundratal pensionärer i Syd- 
och Västsverige som känner att de vill göra samhällsnytta. Det är ett plus om de bor 
nära stationen.  

Mer om uppdraget 
Avtalet omfattar 39 stationer i Syd- och Västsverige och 13 Veteranpoolen-kontor. 
Följande stationer omfattas av avtalet: Göteborg C, Mölndal, Kungsbacka, Åsa, 
Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm, Båstad, Ängelholm, Helsingborg, Ramlösa, 
Landskrona, Kävlinge, Kalmar C, Nybro, Emmaboda, Lessebo, Hovmantorp, Växjö, 
Alvesta, Älmhult, Osby, Karlskrona, Bergåsa, Ronneby, Bräkne-Hoby, Karlshamn, 
Mörrum, Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Hässleholm C, Höör, Eslöv, Lund, Malmö 
C, Malmö Triangeln, Malmö Hyllie.  

Veteranpoolen - Sveriges största tjänste- och bemanningsföretag med pensionärer 
Franchisekedjan Veteranpoolen är etablerad på de flesta orter runt om i landet, från 
Luleå i norr till Ystad i söder. Med 46 lokalkontor och cirka 8000 aktiva pensionärer är 
Veteranpoolen idag Sveriges största tjänsteföretag med pensionärer som utförare. 
Veteranpoolen är ett auktoriserat bemanningsföretag genom Almega. 

För mer information, kontakta: 
Jarl Romlycke, etablerings- och affärsutvecklare 
 jarl.romlycke@veteranpoolen.se eller 0727-440033 
Mats Claesson, VD 
mats.claesson@veteranpoolen.se eller 0300-77001 
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